
 
 

R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 

________ CONSILIUL LOCAL BOZIORU________ 
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333         
                                                    

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău, pe  anul 2021 
 

      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<extraordinară>> din  data de 10.12.2021, legal constituită; 
Având în vedere: 

§ Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
sub  nr.3.621/06.12.2021; 

§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.3.622/06.12.2021; 

§ Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de  specialitate ale 
Consiliului Local Bozioru înregistrate la 
nr.3.631/3.632/3.633/06.12.2021; 

§ Adresa AJFP Buzău nr.107318/03.12.2021, înregistrată la 
primăria Bozoru la nr.3.619/06.12.2021; 

§ Dispoziţia primarului nr.149/22.11.2021 privind aprobarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau 
petrolieri, precum și a suplimentului de energie; 

§ Prevederile art.49 alin.(4) şi alin.(5) din Legea Finanţelor Publice 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), art.137 alin.(1) – 
(2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ ;         

       În temeiul art. 196 (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău, pentru anul 2021.   
         Art.2. – Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 
           Art.3. – Se aprobă utilizarea sumei de 65.000 lei din excedentul 

bugetar al anilor precedenţi, în vederea implementării investiţiei 
,,Modernizare  Sistem Iluminat Public Stradal”  în comuna Bozioru, 
judeţul Buzău. 
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           Art.4. ² &X� H[HFXWDUHD� SUH]HQWHL� KRWĆUkUL� VH� vQFUHGLQĦHD]Ć�

Compartimentul Financiar-cRQWDELO�� ,PSR]LWH� üL� 7D[H� ORFDOH�� DFKL]LĦLL�
publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

          Art.5. - 6HFUHWDUXO�*HQHUDO� DO� &RPXQHL�%R]LRUX�� -XGHWXO�%X]ĆX� YD�
WUDQVPLWH� SUH]HQWD� KRWĆUkUH� DXWRULWDWLORU� VL� LQVWLWXWLLORU� SXEOLFH�
interesaWH��üL�YD�IDFH�SXEOLFLWDWHD�FHUXWĆ�GH�OHJH�    

 
       Nr.37/10.12.2021 
       BOZIORU  

 
             3UHüHGLQWH�GH�üHGLQĦĆ                            &2175$6(01($=ą�������������������������������������������������������������������������������������

MIRICA Maria-Nicoleta                        Secretar General ComuQĆ�����������������������������������������������
      OPREA  Mirela       
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      $FHDVWă�     KRWăUkUH�D�IRVW�DGRSWDWă�GH�&RQVLOLXO�/RFDl al &RPXQHL�%R]LRUX��MXGHĠXO�%X]ăX��vQ�úHGLQĠD�<<H[WUDRUGLQDUă>> din 
data de  10.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) úL� DOLQ����� OLW�D�� din O.U.G.    nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un    QXPăU�     de, __________voturi Äpentru´, ________ voturi ÄvPSRWULYă
´��BBBBBBBBB� � úL�YRWXUL� ÄDEĠLQHUL´, 
GLQBBBBBBBB�FRQVLOLHUL�SUH]HQĠL���GLQ�QXPăUXO�WRWDO�GH���FRQVLOLHUL��vQ�IXQFĠLH� 

 


